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INFORME ANUAL DE CONTROL DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL SOBRE LA 
JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES DELS GRUPS MUNICIPALS.

El Plenari del Consell Municipal, en sessió del dia 29 de març de 2019, adoptà el 
següent acord:

“APROVAR l’acord relatiu a les aportacions econòmiques als grups municipals de 
l’Ajuntament de Barcelona, en els termes recollits en el document que consta a 
l’expedient; PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la Gaseta 
Municipal i al web municipal”.

L’apartat cinquè de l’esmentat acord estableix que:
Control per la Intervenció General.
Un cop complimentat el corresponent expedient, es remetrà a la Intervenció 
General, que procedirà al seu control, emetent un informe anual que formarà 
part, com a annex, del compte general de l’Ajuntament.

ABAST DE L’INFORME
En compliment de l’acord plenari s’emet aquest informe, l’abast del qual és, 
exclusivament, en previst a l’acord plenari del dia 29 de març de 2019 i relatiu als 
comptes del grups municipals des de la constitució del nou consistori fins al 31 de 
desembre de 2019.

El destí fixat pel Plenari de les aportacions als grups és el següent:
Tercer. Destí i justificació de les despeses.
I. Les aportacions objecte del present acord s’han de fer servir per a finalitats
relacionades amb el funcionament del respectiu grup municipal i no poden 
destinar-se al pagament de remuneracions de personal al servei de la corporació 
municipal, de conformitat al que estableixi la legislació vigent en cada moment. 
Tampoc es podrà destinar a l’adquisició de béns que puguin constituir actius 
fixes de caràcter patrimonial, ni a la satisfacció de despeses de béns i 
subministraments que són facilitats per l’Ajuntament, ni a qualsevol altra finalitat 
que resulti prohibida per la normativa aplicable.
A títol enunciatiu s’admeten, entre d’altres, despeses de naturalesa següent: 
pagament de lloguers de locals, subministraments i despeses de manteniment 
que li siguin imputables, material d’oficina, impremta, trameses postals, 
despeses de representació, desplaçaments, honoraris per assessorament 
extern, despeses de restauració, desplaçaments, serveis de comunicació, 
atencions protocol·làries i despeses generals vinculades al funcionament del 
Grup Municipal, sempre i quan no hagin estat facilitades per l’Ajuntament.

II. La justificació de les despeses realitzades directament pels Grups Municipals 
ha d’incorporar la documentació següent:
a. La relació detallada de les despeses anuals, agrupades per conceptes 
específics i indicatius de la destinació efectiva de les aportacions.
b. Les factures girades al Grup Municipal, on constarà de forma clara i detallada 
el concepte del servei , prestació o subministrament, el preu i el perceptor. S’han 
d’acompanyar els rebuts o justificació del seu pagament
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c. Els justificants documentals referits a les despeses de restauració han 
d’acreditar-se indicant el motiu i el nombre d’assistents. En el cas de despeses 
per desplaçaments cal acreditar l’objecte del viatge.

III. En tot cas la justificació precedent s’ha de complementar amb la incorporació 
de la documentació justificativa de les aportacions, si escau, als partits polítics en 
els termes previstos en l’apartat següent. 

ELS GRUPS MUNICIPALS, CONSTITUCIÓ, FINALITAT I PERSONALITAT JURÍDICA 
A EFECTES TRIBUTARIS.

Tant la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL, 
d'ara endavant) com el Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals 
(ROF, d'ara endavant) vénen a determinar, com a regla general, que els membres de 
les corporacions locals, a l'efecte de la seva actuació corporativa, es constitueixen en 
grups polítics, perfilant-se aquesta qüestió en el següent marc:

L'art. 73.3 de la LRBRL disposa que: A l'efecte de la seva actuació corporativa, els 
membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb 
els drets i les obligacions que s'estableixin amb excepció d'aquells que no s'integrin en 
el grup polític que constitueixi la formació electoral per la qual van ser triats o que 
abandonin el seu grup de procedència, que tindran la consideració de membres no 
adscrits (…).

De manera reglamentària, el ROF dedica el Capítol II del seu Títol I als grups polítics, 
abordant qüestions tan importants, entre altres, com que els membres de les 
Corporacions Locals, a l'efecte de la seva actuació corporativa, es constituiran en 
grups, i que ningú pot pertànyer simultàniament a més d'un grup (art. 23).

A la vista de l'anterior, els grups polítics en l'àmbit local tenen com a principal funció, 
facilitar el funcionament municipal, al mateix temps que es configuren com el mitjà de 
l'exercici del dret constitucional a accedir a càrrecs públics (STC de 21 de desembre 
de 1989 i 15 de gener de 1993), configurant-se la seva creació com un dret, i al mateix 
temps un deure dels regidors (STC30/1993).

El TS en Sentència de 8 de febrer de 1994  els va difinir com “un elemento 
organizativo de la estructura de los órganos de gobierno del municipio que se 
constituyen  como  medio esencial para que los representantes populares que forman 
las respectivas corporaciones, participen en la actividad democrática de estas”.

Atès que no existeix norma jurídica que, de manera expressa, indiqui la manca de 
personalitat jurídica dels grups polítics, ha estat la jurisprudència l'encarregada de 
perfilar aquesta circumstància després de la *STS de 27 de novembre de 1985 (“els 
grups no estan dotats de personalitat jurídica independent de les persones que els
componen, sent únicament unions de parlamentaris a l'efecte de millor funcionament 
de les activitats pròpies de les Cambres”).

Serveixi's com a exemple els següents pronunciaments:
STS de 16/12/1999: “ (…)Y, por otro lado, no se puede decir que, siendo así las cosas, 
falte la interposición del previo recurso de reposición, puesto que este fue interpuesto 
por el Grupo y no por los Regidores. Es la verdad, sin embargo, que «ad extra» el 



Intervenció Direcció

 

3 

 

Grupo no tiene personalidad jurídica y, por lo tanto, el hecho por él en el ámbito de la 
Corporación vale como hecho por todos y cada uno de sus miembros (…)”.

TSJ Illes Balears de 15/10/2008. “Los grupos políticos de las corporaciones locales 
carecen de personalidad propia e independiente por el que se trataría de una unión sin 
personalidad a la cual el segundo párrafo del art. 18 le reconoce capacidad procesal 
en la orden jurisdiccional contencioso-administrativo sólo «cuando la Ley lo declare 
expresamente» y no se puede entender que porque la Ley concede acción pública en
materia de urbanismo, con esto los declara capacidad para recorrer en vía judicial, 
puesto que la acción pública el que concede es legitimación, no capacitado procesal. 
La Ley sí reconoce capacidad procesal a los grupos políticos de la corporaciones 
locales, pero en limitado ámbito de la actuación corporativa. Así lo establece el art. 
73.3 de la LBRL y 76 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre municipal y de régimen 
local de las Islas Baleares”.

La falta de personalitat jurídica dels grups municipals és una de les principals 
característiques que els diferencien dels partits polítics, respecte dels quals ja la pròpia 
exposició de motius de la de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics. propugna la mateixa, en indicar: “La inscripció en el Registre de 
Partits Polítics de l'acta fundacional i dels estatuts confereix al partit personalitat 
jurídica, fa pública la constitució i els estatuts d'aquest, vincula als poders públics, i és 
garantia tant per als tercers que es relacionen amb el partit com per als seus propis 
membres. Aquesta inscripció ha de dur-se a terme pel responsable del Registre en un 
termini taxat i breu, transcorregut el qual s'entén produïda la inscripció”.

Aquesta qualitat, queda així mateix recollida en l'articulat de la norma, disposant l'art. 
3.4 de la Ley Orgànica 6/2002/ de 27 de juny, de Partits Polítics que: “Els partits 
polítics adquireixen personalitat jurídica per la inscripció en el Registre de Partits 
Polítics que, a aquest efecte, existirà en el Ministeri de l'Interior, prèvia presentació en 
aquell de l'acta fundacional subscrita pels seus promotors, acompanyada d'aquells 
documents que acreditin el compliment dels requisits previstos en la present llei 
Orgànica”.

Forma jurídica

Partint del concepte que els grups polítics municipals són “unions de regidors”, que 
encara que sense personalitat jurídica, sí que ostenten uns certs drets i deures i, una 
gran part de la doctrina els encaixa dins dels subjectes passius recollits en l'art. 35.4 
de la LGT, quan obligats tributaris, cal que el Grup es constitueixi en comunitat de 
béns, i d'aquesta manera, en subjecte passiu dels tributs, tenint, a aquest efecte, un 
codi d'identificació fiscal (CIF).

I tot això, atès el fet que la Disposició Addicional 6 de la Llei 58/2003, de 17 de 
desembre, General Tributària al punt primer, recull l'obligació de tota persona física o 
jurídica, així com les entitats sense personalitat al fet que es refereix l'apartat 4 de 
l'article 35 d'aquesta llei, de tenir un número d'identificació fiscal per a les seves 
relacions de naturalesa o amb transcendència tributària.

Així, la Direcció General de Tributs, en diverses consultes, entre les quals podem 
assenyalar la 0595-04 d'11 de març de 2004 arriba a la conclusió que els grups polítics 
són entitats sense personalitat jurídica de les recollides en l'art. 35 de la Ley General 
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Tributaria , que han de sol·licitar NIF per a la seva ocupació en totes les seves 
relacions de naturalesa o transcendència tributària, sent els Secretaris de tals grups 
els encarregats de comunicar al AEAT el cessament de l'activitat, quan es dissolgui el 
grup.

LES ASSIGNACIONS ALS GRUPS MUNICIPALS

a) Característiques generals

Com hem comentat abans, l'art. 73.3 de la LRBRL, admet que Ple de la corporació, 
amb càrrec als Pressupostos anuals d'aquesta, assigni als grups polítics una dotació 
econòmica amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en 
funció del nombre de membres de cadascun d'ells, dins dels límits que, s'estableixin 
amb caràcter general en les Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat i sense que 
puguin destinar-se ni al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al 
servei de la corporació ni a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de 
caràcter patrimonial.

(…) Els grups polítics hauran de portar amb una comptabilitat específica de la dotació 
al fet que es refereix el paràgraf segon d'aquest apartat 3, que posaran a la disposició 
del Ple de la Corporació, sempre que aquest el demani. (…)”.

Aquesta assignació guarda una certa similitud amb la qual es preveu que el Congrés 
posi a la disposició dels Grups Parlamentaris (Resolució de 24 de febrer de 1982, per 
la qual s'ordena la publicació en el BOE del nou Reglament del Congrés dels Diputats, 
de 10 de febrer de 1982, art. 28), si bé, la dotació econòmica a favor dels grups polítics 
municipals es configura com una potestat, i no com un deure, podent el Ple, dins dels 
límits legals, determinar quines despeses són els que els grups poden atendre amb les 
esmentades assignacions.

Donades les característiques definitòries del grup i la redacció de l'art. 73.3 de la 
LRBRL, la majoria de la doctrina considera que aquesta assignació als grups polítics,
revesteix el caràcter de subvenció finalista, sent el seu destí natural (tal com 
assenyalen diverses sentències del Tribunal de Comptes, com les de 19 de desembre 
de 2011, i 4 de febrer de 2010) el facilitar el funcionament del grup polític en la seva 
activitat corporativa municipal, havent de justificar l'ús de tals fons, quedant la mateixa 
sotmesa al control administratiu, i fins i tot, jurisdiccional.

Es tracta d'assignacions finalistes, que han de destinar-se a finançar el funcionament 
del grup, amb la prohibició legal de ser destinades a retribuir personal de qualsevol 
tipus al servei de la corporació, o adquirir béns de caràcter patrimonial.

Aquestes dotacions econòmiques, doncs, són recursos públics que es destinaran a 
pagar les despeses de funcionament del grup i de la seva activitat, per la qual cosa 
l'atribució d'aquests recursos a altres finalitats seria il·legal, especialment el destí 
d'aquests recursos a la retribució de personal de qualsevol tipus al servei de la 
corporació (inclosos els propis regidors, consellers comarcals o diputats provincials) o 
l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial.

Així, la jurisprudència ha declarat la nul·litat dels pressupostos municipals o dels 
reglaments orgànics municipals que preveien que aquestes dotacions es destinessin a 
millorar la retribució, per qualsevol concepte, dels regidors dels grups o dels regidors 
no adscrits a cap grup municipal (STS de 3 de juliol de 2012)



Intervenció Direcció

 

5 

 

D'acord amb això, malgrat la discrecionalitat amb què el grup polític pot administrar 
aquestes aportacions dins dels límits de la finalitat legalment establerta, només poden 
ser admissibles amb càrrec a aquests fons les despeses directament relacionades 
amb el funcionament del grup, d'acord amb l'Exposició de Motius de la Llei 11/1999, de 
21 d'abril, que modifica la LRBRL i introdueix aquesta previsió de dotació econòmica a 
la LRBRL (Sentència del Tribunal de Superior de Justícia d'Andalusia de 29 de 
novembre de 2002, Ar. RJCA\ 2002\137).

Per tant, respecte al destí d'aquestes assignacions, la regulació és categòrica quan 
estableix que han de destinar-se en la realització de les despeses de funcionament del 
grup, no poden emprar-se en el pagament de remuneracions de personal de qualsevol 
tipus al servei de la Corporació, ni tampoc en l'adquisició de béns que puguin constituir 
actius fixos. Aquestes limitacions comporten:

Que no es pugui contractar personal en règim laboral al servei del grup al no tenir 
personalitat jurídica. La qual cosa no és obstacle per a la contractació de serveis 
professionals. Si bé aquestes prestacions al grup i qualsevol altres, han de consumar-
se en l'acte o tenir un tracte únic.

Els propis regidors del grup són personal al servei de la corporació i per tant no poden 
percebre quantitats d'aquestes assignacions.

Encara que en article 2 Un e) de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre el 
finançament dels Partits Polítics (LOFPP, d'ara endavant) en referir-se als recursos 
dels partits polítics assenyala les aportacions dels grups dels ens locals, aquest 
apartat ha d'interpretar-se d'acord amb l'articulo 3 de la mateixa llei i amb el 73.3 de la 
LRBRL, per a concloure que aquestes aportacions no poden servir al finançament dels 
respectius partits polítics.

b) Subjectes destinataris de l'assignació

Atès que l'art. 73.3 de la LRBRL, quan regula l'assignació econòmica que pot fixar el 
Ple, es refereix de manera clara, concisa i indubtable al fet que aquesta vagi destinada 
als “grups polítics”, algunes veus defensen que res obsta perquè aquesta assignació 
es realitzi directament a favor del “partit polític” en què s'empara el grup.

Aquesta postura és mantinguda davant el que es disposa per l'art. 2. u. c), i sobretot, 
e) de la LOFPP, que preveu com a recursos econòmics dels partits polítics, entre 
altres:

c) Les subvencions anuals que les Comunitats Autònomes estableixin per a 
despeses de funcionament en l'àmbit autonòmic corresponent, així com les 
atorgades pels Territoris Històrics bascos i, si escau, per les Corporacions 
Locals.

e) Les aportacions que si escau els partits polítics puguin rebre dels Grups 
Parlamentaris de les Cambres de les Corts Generals, de les Assemblees 
Legislatives de les Comunitats Autònomes, de les Juntes Generals dels 
Territoris Històrics bascos i dels grups de representants en els òrgans de les 
Administracions Locals”.

Una vegada assenyalada aquesta línia interpretativa, es porta a col·lació la justificació 
que en contra va esgrimir la Direcció general de Cooperació Local en informe de 2007 
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(Informe de la Direcció general de Cooperació Local sobre diferents qüestions en 
relació a la dotació econòmica als grups polítics municipals i la Llei 8/2007, de 4 de 
juliol sobre finançament dels partits polítics), que abordava diferents qüestions en 
relació amb la dotació econòmica als grups polítics municipals i la Llei 8/2007, de 4 de 
juliol, de finançament dels partits polítics, on recollia expressament: “ (…) La LRBRL, 
en qualsevol cas, està referint-se a grups polítics corporatius, concepte diferent del de
partit polític (pensi's en la possible existència de grup mixt format pels electes de dos o 
més partits, quan el corresponent reglament orgànic exigeixi un número mínim per a 
formar grup propi). Es tracta de finançar els grups que necessàriament han de 
constituir-se en la Corporació en forma similar a com s'estableix en els Reglaments de 
les Cambres de les Corts Generals per als grups parlamentaris (…)”.

Respecte al finançament dels partits polítics, assenyala aquesta Direcció General en el 
seu informe que “(…) No s'estableix, no obstant això, una regulació general en relació 
amb les aportacions que els grups polítics de les Corporacions Locals puguin realitzar 
als partits polítics. Correspondrà, per tant, en cada Ajuntament determinar a través 
dels seus Reglaments o normativa específica els criteris d'assignació o usos que 
hauran de donar-se a aquestes dotacions. En aquest sentit, l'art. 14.6 de la LOFPP 
preveu que “per a la rendició de comptes dels Grups de les Corporacions Locals, 
s'estarà al que disposin els seus respectius Reglaments o normativa local específica. 
(…)”.

A més, del citat informe s'extreuen una sèrie de conclusions, tals com:

“(…) Finalment, l'art. 16 atribueix al Tribunal de Comptes la competència en exclusiva 
del control de l'activitat economicofinancera dels partits polítics, sense perjudici de les 
competències de fiscalització de les Comunitats Autònomes previstes en els seus 
respectius Estatuts. Per tant, cal deduir les següents conclusions

La LBRL preveu la possibilitat que el Ple de les Corporacions Locals assignin 
dotacions econòmiques als grups polítics d'aquesta Corporació, amb unes certes 
limitacions ja esmentades (art.73.3).

La LOFPP autoritza els grups polítics de les Corporacions Locals a realitzar 
aportacions als partits polítics, considerats fonts de finançament públic, si bé no 
especifica les quanties, criteris de repartiment o destí d'aquests recursos (article dos, 
apartat u, lletra e).

Correspon a les Corporacions Locals, a través dels seus respectius reglaments o 
normativa específica, la concreció dels criteris o procediments de rendició de comptes 
dels grups polítics a aquestes adscrits (article 14.6 LOFPP).

Correspon al Tribunal de Comptes la competència exclusiva del control de l'activitat 
economicofinancera dels Partits Polítics, sense perjudici de les competències de 
fiscalització de les Comunitats Autònomes prevists en els seus respectius Estatuts 
(16.1 LOFPP) (…).

Finalment, les dotacions econòmiques atorgades als grups polítics municipals no 
poden considerar-se subvencions de les previstes en l'article 2.u. c), ja que, com s'ha 
explicat, aquestes són subvencions destinades als partits, no als grups (…).

No sembla, no obstant això admissible la petició dels grups polítics que l'assignació 
municipal sigui ingressada en el compte de la Coalició provincial en comptes de ser 
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transferida al seu compte específic. En dit supòsit caldria entendre que l'Ajuntament 
està subvencionant directament a la Coalició o partit polític. D'acord amb el que es 
disposa en l'article 2. U.e) són els Grups els qui fan, si escau, les aportacions als 
partits (…)”

Reforcen tal postura, diversos documents emanats dels òrgans de control extern. El 
Tribunal de Comptes, en la seva Moció del Ple del Tribunal de 30 d'octubre de 2001, 
referida en l'Acord de la Camara de Comptes de la Comunitat de Madrid, de 28 de 
març de 2014, analitza la situació de la normativa sobre finançament i fiscalització dels 
Partits Polítics. En tal document, a més de criticar la redacció de l'art. 73.3 de la 
LRBRL, donada per la Llei 11/1999, per indeterminada i creadora d'inseguretat 
jurídica, manifesta que, «havent observat freqüents traspàs als partits des dels grups 
parlamentaris, recomana que cada subvenció es destini estrictament a la finalitat per la 
qual ha estat concedida», reconeixent el caràcter finalista de la subvenció de l'art. 73.3 
de la LRBRL. Conclou a més, proposant a la Comissió Mixta Congrés-Senat, per a les 
relacions amb el Tribunal de Comptes, establir una «completa separació en la 
comptabilització i fiscalització del finançament de l'activitat ordinària dels partits polítics 
respecte del finançament dels grups parlamentaris i dels grups polítics de les 
corporacions locals», establint les bases de l'existència i exigència de comptabilitats 
separades, encara que consolidin posteriorment, i la fiscalització independent 
d'aquestes.

Recentment, la Sindicatura de Comptes del principat d'Astúries, ha emès informe que 
dóna suport a aquesta postura, i no considera destí adequat a dret per a aquestes 
subvencions, la transferència al partit en virtut de l'art. 2.u.e) de la Llei orgànica de 
finançament de partits, concloent que «la dotació als grups municipals no pot tenir un 
altre destí que sufragar despeses relacionades amb l'actuació corporativa d'aquests 
grups. Actuació corporativa que s'erigeix i serveix com a element conformador i 
justificador de l'existència del propi grup municipal» (…)”.

A la vista de tot l'anterior, es poden extreure les següents conclusions

L'assignació econòmica que l'art. 73.3 de la LRBRL preveu, tal com expressament 
indica el precepte, va destinada als grups polítics que es constitueixen en seu 
municipal, en exercici dels drets-deures que assisteixen als membres de la Corporació, 
afavorint la seva funció representativa.

La finalitat d'aquesta assignació és la d'afavorir l'activitat corporativa dels membres del 
grup, facilitant el funcionament del mateix en la seu municipal en què han estat 
constituïts (té caràcter transitori, el de la legislatura i vigència del grup).

Es podria dir que, dins dels límits que marca la Llei, aquesta assignació està pensada 
per a col·laborar amb les despeses del grup en l'acompliment de les funcions que té 
encomanades com a tal.

Si bé és cert que l'art. 2.u.e) de la LOFPP preveu com a recursos econòmics dels 
partits polítics, les aportacions que si escau puguin rebre dels grups de representants 
en els òrgans de les Administracions Locals, tal afirmació no pot portar-nos a 
concloure, sense més, que la norma estableixi una identitat de subjectes a l'efecte
d'aquesta assignació, màxim quan el propi art. 73.3 fa una referència expressa als 
grups polítics, i atesa la finalitat amb què neix la mateixa.
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Els grups polítics, sense personalitat jurídica (a diferència dels partits polítics, que sí 
que la tenen), han de ser inclosos dins dels subjectes passius de l'art. 35.4 de la LGT, 
com a titulars d'obligacions tributàries, obligant aquesta norma a sol·licitar el seu 
corresponent número d'identificació fiscal.

És a dir, una cosa és que el Ple de la Corporació decideixi atorgar l'assignació 
econòmica al grup polític, i una altra diferent és que aquest últim pugui ajudar amb els 
seus recursos al partit polític en què s'enquadren.

I tot això tenint en compte que, tal com informa la Direcció General de Cooperació 
Local, si bé aquesta possibilitat està prevista en la LOFPP, els criteris i circumstàncies 
per a dur a terme l'ús d'aquesta aportació, no està previst en la normativa estatal, per 
la qual cosa, atesa la potestat reglamentària de les Corporacions Locals, aquestes 
podran aprovar normes en les quals determinin que és vàlida aquesta transferència del 
grup al partit, en virtut de l'art. 2.u.e) de la LOFPP, si bé, el destí de l'import escaparà 
al control local, a l'ésser els partits polítics, un àmbit de fiscalització que correspon 
exclusivament al Tribunal de Comptes.

Es tracta d'una dotació pública, i per tant és imprescindible tenir clar qui ha de 
gestionar la mateixa, que en aquest cas, serà el propi grup, que al seu torn tindrà 
l'obligació de retre comptes, justificant el destí de la mateixa davant el Ple, si així ho 
sol·licita, gestionant-lo amb una comptabilitat específica, no estant a més fora de 
l'abast de la funció interventora local (art. 214 del TRLHL).

LIMITACIONS A L’ABAST DE L’INFORME

El requeriment de l'article 73.3 LRBRL, que el Grup municipal hagi de retre compte 
quan el Plenari li ho demani, és una derogació de l'establert, amb caràcter general, de 
l'article 189.2 TRLRHL.

D'entrada s'ha d'assenyalar que l'article 4 d) de la LGS exclou expressament del seu 
àmbit d'aplicació tant les subvencions als grups parlamentaris de les Cambres de les 
Corts Generals, com les subvencions als grups parlamentaris de les Assemblees 
autonòmiques i als grups polítics de les corporacions locals, segons estableixi la seva 
pròpia normativa.

El legislador ha volgut finançar els grups municipals, com reconeix obertament en 
l'Exposició de Motius de la Llei 11/1999, de 21 d'abril, que va introduir en la LRBRL, 
text vigent des del 13 de maig de 1999, la redacció en la que s'afirma que amb el nou 
apartat 3 de l'article 73, que l'actuació corporativa dels membres de les Corporacions 
locals es realitza a través dels grups polítics, i que existeix la possibilitat d'una dotació 
econòmica, amb càrrec al pressupost de l'ens per al seu funcionament continuant una 
regulació similar a la que es preveu en el parlament per als seus grups polítics.

Quant a la destinació a què han de ser aplicades tals dotacions econòmiques, pel que 
respecta al cas de les corporacions locals, hem de partir que  l'abans citat article 73.3 
de la LBRL només estableix dues limitacions:

— No pot destinar-se al pagament de remuneracions de personal de qualsevol tipus al 
servei de la corporació.
— Tampoc no pot destinar-se a l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos 
de caràcter patrimonial.
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També hem de fer referència a dos articles de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics.
Los recursos económicos de los partidos políticos estarán constituidos por:
Uno. Recursos procedentes de la financiación pública: …/…
c) Las subvenciones anuales que las Comunidades Autónomas establezcan para 
gastos de funcionamiento en el ámbito autonómico correspondiente, así como las 
otorgadas por los Territorios Históricos vascos y, en su caso, por las Corporaciones 
Locales

També l'article 16 té incidència ja que es refereix al control extern. 
Uno. Corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas el control de la actividad 
económico-financiera de los partidos políticos, sin perjuicio de las competencias 
relativas a la fiscalización de los procesos electorales autonómicos atribuidas a los 
órganos de control externo de las Comunidades Autónomas previstos en sus 
respectivos estatutos.
…/…
Cuatro. El Tribunal de Cuentas, en el plazo de seis meses desde la recepción de la 
documentación señalada en el artículo 14, emitirá un informe sobre su regularidad y 
adecuación a lo dispuesto en el apartado anterior, o en su caso se harán constar 
expresamente cuantas infracciones o prácticas irregulares se hayan observado.
Cinco. Dicho informe se elevará a las Cortes Generales y se publicará posteriormente 
en el "Boletín Oficial del Estado".

Com hem dit abans, l'article 4 d) de la LGS, exclou de la regulació de la LGS, i per tant 
del control financer en ella contingut, les subvencions als grups polítics de les 
corporacions locals, que es regulen per allò que estableixi la seva pròpia normativa, 
que és la LRBRL, i eventualment el Reglament orgànic de la Corporació. L'interventor 
en aquesta matèria no té les competències de control financer que si té en les 
atribucions monetàries sense contraprestació que la llei considera subvencions i 
només té les que li siguin atribuïdes pel Plenari.

Abans hem fet esment a l’abast de l’informe, partint d’aquell abast

La LGS no estableix cap limitació, per estar excloses, a les aportacions, però la 
LRBRL estableix dues prohibicions :

- Les assignacions no poden destinar-se al pagament de remuneracions de 
personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació.

- l'adquisició de béns que puguin constituir actius fixos de caràcter patrimonial. 

Una vegada establerts els límits no hi ha cap indicació sobre la destinació diferent de 
la prohibició expressa, no esmentant res en l'articulat i amb una simple menció, com ja 
vam dir, en l'Exposició de Motius a la intenció de finançar els grups.

El Grup municipal amb les percepcions rebudes només haurà de retre compte quan el 
Plenari s'ho demani, al marge de l'establert, amb caire general, per l'article 189.2 
TRLRHL, i la destinació de les aportacions als partits polítics, correspon en exclusiva 
al Tribunal de Comptes.

Cal tenir en compte que el control extern de l'activitat economicofinancera dels partits 
polítics, segons l'article 16 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, sobre finançament 
dels partits polítics, correspon en exclusiva al Tribunal de Comptes, sense perjudici de 
les competències relatives a la fiscalització dels processos electorals autonòmics 
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atribuïdes als òrgans de control extern de les Comunitats Autònomes previstos als 
seus respectius estatuts.
El control del Tribunal de Comptes, s'estén a la fiscalització de la legalitat dels 
recursos públics i privats dels partits polítics, amb la qual cosa sembla ferma la 
voluntat del legislador d'excloure als òrgans de control intern.

En tot cas sí que l'interventor ha de fiscalitzar l'existència de crèdit adequat i suficient i 
la correcció del càlcul de la quantia de l'assignació, ja que l'article 214.1 del TRLRHL 
així ho estableix quan regula la funció interventora. Cosa diferent és el control de 
l'acreditació de l'assignació, on cal aplicar la legislació abans citada. 

Aquesta dotació econòmica al grup per al seu funcionament ha de comptar amb un 
component fix, idèntic per a tots els grups, i un altre de variable, en funció del nombre 
de membres de cada un d'ells. Si bé la regulació fa una referència a què les quanties 
seran les que cada any determini la Llei General de Pressupostos, tanmateix mai 
l'esmentada llei no ha fixat cap límit, per tant cada corporació lliurement determina 
l'import total a repartir entre els grups polítics que la integren.  El precepte legal exigeix 
cada grup que ha de portar una comptabilitat de l'assignació que a més haurà de 
posar a disposició del Plenari de la corporació quan aquest la hi demani. D'aquesta 
mala regulació s'observa que:

1. El mateix Plenari és qui ha d'acordar, per majoria dels seus membres, quan el 
grup, de manera singular i puntual -doncs no està previst que es faci periòdicament, la 
norma diu sempre que el Plenari ho demani- ha d'exhibir davant dels altres companys 
de la corporació la destinació que ha donat als seus fons.
2. És fora de la fiscalització que ha d'exercir l'Interventor Municipal. La Intervenció 
només pot fiscalitzar tals aportacions en funció del que el Plenari ha establert. El 
Plenari ha establert que:
3. Com la comptabilitat la porta el mateix grup i només la mostra al Plenari quan 
aquest la demana (la comptabilitat municipal solament registra les sortides de fons als 
grups però no té els justificants de la destinació donada pel grup als fons. L'ha de tenir 
registrat i arxivat el grup però solament a disposició del Plenari. Per tant, aquesta 
comptabilitat dels grups no s'integra al compte general que cada any ha d'aprovar la 
corporació retuda pel seu president.

Per tant, la revisió que s’efectuarà queda circumscrita a l’estricte compliment de les 
dues prescripcions legals i les fixades per acord Plenari.

L’acord relatiu a les aportacions econòmiques als grups municipals de l’Ajuntament de 
Barcelona preveu, respecte de les aportacions dels grups municipals als partits 
polítics, que:

En el cas que els grups municipals aportin tot o part d’aquests fons al seu 
respectiu partit polític, aquests han de presentar la següent documentació:
a. Un conveni de col·laboració, o acord anàleg, signat entre el grup municipal i 
el partit polític, que tingui una durada màxima igual al mandat corporatiu i 
relacioni els tipus dels serveis que el partit prestarà al grup polític. Aquests 
serveis han d'estar directament relacionats amb els fins específics del partit i 
vinculats al desenvolupament de l'activitat pròpia i de funcionament del grup 
municipal. No correspon a l'Ajuntament de Barcelona el control de l'activitat 
econòmica i financera dels partits polítics, que és funció exclusiva del Tribunal 
de Comptes d’acord amb l’art. 16 de la Llei Orgànica 8/2007, de 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics.
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b. Una certificació del responsable de la gestió econòmica-financera del partit 
on s’acrediti que aquestes quantitats s’han utilitzat en els supòsits legals 
contemplats en el marc jurídic vigent i que figuren com a ingressos a la 
comptabilitat general del partit presentada al Tribunal de Comptes.

D’acord amb la informació facilitada per la Gerència de Recursos les aportacions 
realitzades per la corporació i les justificacions rebudes dels Grups municipals en el 
període de referència han estat les següents:
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Justificació 

La justificació de les aportacions percebudes es realitza, d’acord amb els apartats 3 i 4 
de l’acord Plenari del Consell Municipal de data 29.03.2021, mitjançant:

a) Aportació del grup municipal al partit polític

Consta, la presentació “d’un conveni de col·laboració, o acord anàleg, signat 

entre el grup municipal i el partit polític, que tingui una durada màxima igual al 

mandat corporatiu i relacioni els tipus dels serveis que el partit prestarà al grup 

polític”. 

L’acord es de data 01.07.2019, signat per RESP. GESTIÓ FRA BARCELONA 
EN COMÚ: Joaquim Balaguer Nicolau NIF 48XXXXX8a i  pel GRUP 
MUNICIPAL: Janet Sanz Cid NIF 47XXXX96Q per import de 133.340,21 € 
trimestrals. 

D’acord amb la resolució del Consell plenari esmentada consta “Una certificació 

del responsable de la gestió econòmica-financera del partit on s’acrediti que 

aquestes quantitats s’han utilitzat en el supòsits legals contemplat en el marc 

jurídic vigent i que figuren com a ingressos a la comptabilitat general del partit 

presentada al Tribunal de Comptes.” La certificació és de data 31.12.2020 
signada per RESP. GESTIÓ FRA BARCELONA EN COMÚ: Joaquim Balaguer  
Nicolau NIF 48XXXXX08a, aquesta certificació fa referència a la “dotació 
econòmica anual” no s’especifica l’Import concret. 
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Al sistema comptable de tresoreria consta sol·licitud de aportació a favor del Grup 
Municipal Ciutadans NIF  G66586843 amb diligència de conformitat de l’entitat de 
crèdit. Al sistema comptable, no consta identificació Fiscal del Grup municipal.
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b) Justificació de les despeses realitzades directament pel Grup Municipal.

S’incorpora un extracte de compte bancari amb el detall de les despeses 
realitzades des-de 01-01-2015 sense identificar els conceptes. D’acord amb 
l’apartat 3 l’acord Plenari del Consell Municipal de data 29.03.2021, cal aportar: 
una relació detallada de despeses agrupada per conceptes (signada per 
responsable) factures i identificar els justificants de pagament. 

No consten factures per la qual cosa no es pot verificar que a les factures girades al 
Grup Municipal, figuri de forma clara i detallada el concepte del servei, prestació o
subministrament, el preu i el preceptor. S’han d’acompanyar els rebuts o justificació 
del seu pagament. .
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Al  sistema comptable de tresoreria consta sol·licitud de aportació a favor del Grup 
Municipal E.R.C. DE BARCELONA NIF  V67474791 amb diligència de conformitat de 
l’entitat de crèdit. Al sistema comptable, no consta identificació Fiscal del Grup 
municipal.
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Jordi Roig i Puñet NIF: 4XXXXXX3F I per GRUP MUNICIPAL ERC:
Jordi Coronas i Martorell d’acord amb el certificat anual de les 
aportacions.

D’acord amb la resolució del Consell plenari consta “Una certificació del 

responsable de la gestió econòmica-financera del partit on s’acrediti que 

aquestes quantitats s’han utilitzat en el supòsits legals contemplat en el 

marc jurídic vigent i que figuren com a ingressos a la comptabilitat 

general del partit presentada al Tribunal de Comptes.”

La certificació és de data 26.06.2020 signada per GERENT I 
SECRETARI DE FINANCES I RECURSOS DEL PARTIT POLITIC ERC
Jordi Roig i Puñet NIF: 4XXXXXX73F per import de 209.548,70 €.

Conveni de col·laboració entre GRUP MUNICIPAL ERC DE 
BARCELONA i  NOVA-NOU FUTUR PARTIT POLÍTIC. L’acord es de 
data 15.07.2019, signat per PRESIDENT NOVA NOU FUTUR: Marc 
Grau i Solés i per GRUP MUNICIPAL ERC: Jordi Coronas i Martorell
per import de  51.218,98 € anuals.

Tot i que de la relació d’ingressos i despeses es desprèn que l’import 
d’aquesta aportació ha estat de 25.609 €. No consta “Una certificació 

del responsable de la gestió econòmica-financera del partit on s’acrediti 

que aquestes quantitats s’han utilitzat en el supòsits legals contemplat 

en el marc jurídic vigent i que figuren com a ingressos a la comptabilitat 

general del partit presentada al Tribunal de Comptes.” Cal incorporar 
aquesta certificació

b) Justificació de les despeses realitzades directament pel Grup Municipal.

Consta una relació detallada de despeses agrupada per conceptes per import 
de 10.711,00 € que cal que sigui signada per responsable. Les factures donen
compliment, amb caràcter general a l'article 6 del Reglament de Facturació. En 
el cas de despeses per desplaçament cal fer constar l’objecte del viatge.
Consta una factura per import de 635,75 € per la compra d’un projector que pot 
tenir la consideració d’actiu fix de caràcter patrimonial. 





Intervenció Direcció

 

24 

 

Al  sistema comptable de tresoreria consta sol·licitud de aportació a favor del Grup 
Municipal JUNTS PER CATALUNYA NIF V67465724 amb diligència de conformitat de 
l’entitat de crèdit. Al sistema comptable, no consta identificació Fiscal del Grup 
municipal.
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signada per RESP. DE FINANCES PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATAL`: 
Jordi Oliveras oi Casals NIF;39XXXXX4T per import de 79.502,29 €.

b) Justificació de les despeses realitzades directament pel Grup Municipal.

Consta una relació detallada de despeses agrupada per conceptes per import de 
20.483,79 € signada per responsable Jordi Martí (no consta NIF). No consten 
factures girades al Grup Municipal, on figuri de forma clara i detallada el concepte 
del servei, prestació o subministrament, el preu i el preceptor. S’han d’acompanyar 
els rebuts o justificació del seu pagament. En el cas de despeses per 
desplaçament cal fer constar l’objecte del viatge.

Incorpora un extracte de compte bancari amb el detall de les despeses realitzades 
des-de 01-01-2015 sense identificar els conceptes. Cal aportar: una relació 
detallada de despeses agrupada per conceptes (signada per responsable)  
factures i identificar els justificants de pagament. 

No consten factures per la qual cosa no es pot verificar que a les factures girades al 
Grup Municipal, figuri de forma clara i detallada el concepte del servei, prestació o 
subministrament, el preu i el preceptor. S’han d’acompanyar els rebuts o justificació 
del seu pagament. .
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Al  sistema comptable de tresoreria consta sol·licitud de aportació a favor del Grup 
Municipal DEL P.S.C. AJUNT. BCN NIF V66632480 amb diligència de conformitat de 
l’entitat de crèdit. Al sistema comptable, no consta identificació Fiscal del Grup 
municipal.







Intervenció Direcció

 

31 

 



Intervenció Direcció

 

32 

 

Al  sistema comptable de tresoreria consta sol·licitud de aportació a favor del Grup 
Municipal BARCELONA PEL CANVI NIF V67476176amb diligència de conformitat de 
l’entitat de crèdit. Al sistema comptable, no consta identificació Fiscal del Grup 
municipal.
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Cal aportar “Una certificació del responsable de la gestió econòmica-financera 

del partit on s’acrediti que aquestes quantitats s’han utilitzat en el supòsits 

legals contemplat en el marc jurídic vigent i que figuren com a ingressos a la 

comptabilitat general del partit presentada al Tribunal de Comptes.”
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Al  sistema comptable de tresoreria consta sol·licitud de aportació a favor del Grup 
Municipal PARTIDO  POPULAR BARCELONA NIF G63348379 amb diligència de 
conformitat de l’entitat de crèdit. Al sistema comptable, consta identificació Fiscal del 
Grup municipal.

Justificació 

La justificació de les aportacions percebudes es realitza, d’acord amb els apartats 3 i 4 
de l’acord Plenari del Consell Municipal de data 29.03.2021, mitjançant:

a) Aportació del grup municipal al partit polític

No consta la presentació “d’un conveni de col·laboració, o acord anàleg, signat 

entre el grup municipal i el partit polític, que tingui una durada màxima igual al 

mandat corporatiu i relacioni els tipus dels serveis que el partit prestarà al grup 

polític”. 



Intervenció Direcció

 

37 

 

D’acord amb la resolució del Consell plenari consta “Una certificació del 

responsable de la gestió econòmica-financera del partit on s’acrediti que 

aquestes quantitats s’han utilitzat en el supòsits legals contemplat en el marc 

jurídic vigent i que figuren com a ingressos a la comptabilitat general del partit 

presentada al Tribunal de Comptes.” La certificació és de data 16.06.2020 
signada per GERENTE DEL PARTIT POPULAR: D.Ferran Figuerola Sicart (no 
consta NIF signant sí NIF del partit) per import de 68.200,00 € .

b) Justificació de les despeses realitzades directament pel Grup Municipal.

Consta una relació detallada de despeses agrupada per conceptes per import de 
81.742,21 € cal que sigui signada pel responsable,  les factures donen compliment,
amb caràcter general a l'article 6 del Reglament de Facturació. 

Tot i que consten els justificants documentals referits a les despeses de
restauració indicant el motiu i el nombre d’assistents i en el cas de despeses per 
desplaçament es fa esment a l’objecte del viatge cal signar aquests documents.

Barcelona, 29 de juny de 2021

L’Interventor General

Antonio Muñoz Juncosa 

AM  

2021.06.29 
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